
 

 2021َاإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف / ــَٛاٌؼٍـ ِـــبدح / ِزؼذد ِٓ إخزيبس أعئٍخ

 

 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

 

   ثيٓ اإلعبثبد اآلريخعبثخ اٌقؾيؾخ ِّب أخزش اإل  : 
 

 ....... األٚي ٌالٔمغبَ اٌّيٛصٜ..شح اٌؼجٛس فٝ ٔٙبيخ اٌطٛس .رؾذس ظب٘  -1

 [    إٌٙبئٝ    –  االٔفقبٌٝ    –   االعزٛائٝ    –   اٌزّٙيذٜ ]                  

 رؼجش ػٓ .............اٌّغبفخ اٌّمطٛػخ خالي ٚؽذح اٌضِٓ  -2

 [    اٌغشػخ    –     اٌطٛي      –    اإلصاؽخ      –    اٌؼغٍخ      ]               

  يزىبصش فطش ػفٓ اٌخجض العٕغيب ثٛاعطخ ................. -3

 [     اٌغشاصيُ   –  اٌزجشػُ   – االٔؾطبس اٌضٕبئٝ     –   اٌزغذد    ]               

 اٌؼبٌُ اٌزٜ ٚمغ إٌظشيخ اٌؾذيضخ ٌزفغيش ٔؾأح اٌّغّٛػخ اٌؾّغيخ ........ -4

 [   ٔيٛرٓ     –      ٌِٛزٓ      –      الثالط    –    فشيذ ٘ٛيً   ]               

 ِٓ اٌىّيبد اٌفيضيبئيخ اٌزٝ يىفٝ ٌزؾذيذ٘ب ِؼشفخ ِمذاس٘ب فمو ........... -5

 [     اٌىزٍخ      –   اٌؼغٍخ     –      اإلصاؽخ        –      اٌمٛح     ]               

 يخزفٝ اٌفشد األثٜٛ ػٕذِب يؾذس اٌزىبصش فٝ ............... -6

 [  ػيؼ اٌغشاة   –   ػفٓ اٌخجض   – اٌخّيشح     –   اٌجىزيشيب     ]               

 ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌجٛينخ .ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌؾيٛاْ إٌّٜٛ .............  -7

 [     سثغ       –      يغبٜٚ       –      ٔقف       –    مؼف    ]               

 ِفَٙٛ اٌؾشوخ ٌغغُ يؼٕٝ ........................ -8

 [  ػغٍزٗ  –  عشػزٗ  – رغيش ِٛمؼٗ ثّشٚ اٌضِٓ   – صجبد ِٛمؼٗ ثّشٚس اٌضِٓ   ]  

 اٌٍزاْ يّىٓ ثّٙب ٚفف ؽشوخ عغُ ِب ّ٘ب ...............اٌؼبِالْ  -9

 [   اإلصاؽخ ٚاٌضِٓ  –  اٌّغبؽخ ٚاٌضِٓ  –  اٌّغبفخ ٚاٌضِٓ  –  اٌغشػخ ٚاٌضِٓ    ]  

 صبٔيخ رىْٛ عشػزٗ ...... 25فٝ  شِز 500ِزؾشن يمطغ ِغبفخ لذس٘ب  عغُ -10

َ/س 20        -        َ/س 20     -        َ 20        ]  
2

 [     َ/س 200       -         
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 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

 ....... عبػخ وُ فٝ صِٓ لذسٖ ... 50خ لذس٘ب وُ/ط فئٔٗ يمطغ ِغبف 100إرا رؾشن لطبس ثغشػخ  -11

               [       0.2       -        0.4       -         0.5       -       0.6       ] 

 َ/س 40........... عشػخ عيبسح ِمذاس٘ب وُ/ط  120عشػخ عيبسح ِمذاس٘ب  -12

 [    ففش      –      أوجش ِٓ      –     رغبٜٚ      –     ألً ِٓ       ]               

دسعخ فئْ اٌضاٚيخ  60إرا وبٔذ صاٚيخ عمٛه ؽؼبع مٛئٝ ػٍٝ عطؼ ِشآح ِغزٛيخ  -13

 ....اٌّؾقٛسح ثيٓ اٌؾؼبع اٌغبلو ٚاٌؾؼبع إٌّؼىظ رغبٜٚ ........

               [       60        -          45            -      120     -    180      ] 

 إرا عمو ؽؼبع مٛئٝ ػّٛديب ػٍٝ عطؼ ػبوظ فئْ صاٚيخ االٔؼىبط ........ -14

 [         90       -      60        -       30         -     ففش          ]               

 أثؼبد فٛسح اٌغغُ اٌّزىٛٔخ فٝ اٌّشآح اٌّغزٛيخ دائّب ......... أثؼبد اٌغغُ -15

 [   مؼف   –   أفغش ِٓ       -     أوجش ِٓ        -    رغبٜٚ         ]               

ِزش رىْٛ اٌّغبفخ ثيٕٗ ٚثيٓ فٛسرٗ  3إرا ٚلف ؽخـ أِبَ ِشآح ِغزٛيخ ػٍٝ ثؼذ  -16

 ........ ِزش فٝ اٌّشآح ........

               [            2         -           3        -        4        -        6        ] 

 اٌّغبفخ ثيٓ ِشوض رىٛس اٌّشآح ٚثؤسرٙب يغبٜٚ ............. -17

 [ٔقف اٌجؼذ اٌجؤسٞ    –  لطش اٌزىٛس  –  سثغ لطش اٌزىٛس   –  ٔقف لطش اٌزىٛس  ]     

 ٚؽذح ليبط اٌؼغٍخ .............. -18

ِزش /س      ،    ِزش . س         ،        َ / س         ]         
2

 [       ِزش     ،        

 ِٓ اٌىّيبد اٌفيضيبئيخ اٌميبعيخ ................. -19

 [    إصاؽخ عغُ ِب      –   اٌنغو    –     اٌمٛح    –    صِٓ سؽٍخ ِب       ]         

 ِٓ اٌىّيبد اٌفيضيبئيخ اٌزٝ يٍضَ ٌزؾذيذ٘ب ِؼشفخ ِمذاس٘ب ٚارغب٘ٙب .......... -20

 [      اٌّغبؽخ         -      اٌىضبفخ        -      اٌمٛح     -       اٌىزٍخ         ]         
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 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

 عُ فئْ ٔقف لطش رىٛس ٘زٖ اٌؼذعخ يغبٜٚ ........... عُ  6إرا وبْ اٌجؼذ اٌجؤسٜ ٌؼذعخ ِمؼشح  -21

                [      3       -       6         -        9         -       12       ] 

 . عُ يغبٜٚ.اٌجؼذ اٌجؤسٜ ٌٍؼذعخ عُ فئْ  20إرا وبٔذ اٌّغبفخ ثيٓ ِشوضٜ رىٛس ٚعٙٝ اٌؼذعخ  -22

                [     5        -     10         -       15        -     20         ] 

 يؾزٜٛ اٌىْٛ ػٍٝ ؽٛاٌٝ ............... ٍِيْٛ ِغشح  -23

 [  أٌف  100  -   آالف   10    -     1000    -     100    ]                

 يمغ ٔظبِٕب اٌؾّغٝ ػٍٝ أؽذ األرسع ......... ٌّغشح دسة اٌزجبٔخ  -24

 [اٌجينبٚيخ    -اٌذائشيخ      -  اٌّغزميّخ      -    اٌؾٍضٚٔيخ   ]                

يٕمغُ عٕزشِٚيش وً وشِٚٛعَٛ هٌٛيب فزٕفقً اٌىشِٚبريذاد ػٓ ثؼنٙب فٝ اٌطٛس  -25

 اٌّيزٛصٜ ............... ِٓ االٔمغبَ 

 [إٌٙبئٝ    -االٔفقبٌٝ      -  االعزٛائٝ      -    اٌزّٙيذٜ     ]                

وشِٚٛعَٛ فئرا أمغّذ ِيزٛصيب يىْٛ ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد ثىً  20خٍيخ عغذيخ ثٙب  -26

 خٍيخ ِٓ اٌخٍيزيٓ إٌبرغزيٓ ............. وشِٚٛعَٛ 

                [       40       -       20         -       10      -       5       ] 

 خاليب ................ ال رٕمغُ ِطٍمب . -27

 [   اٌغٍذ  -وشاد اٌذَ اٌؾّشاء اٌجبٌغخ     -اٌىجذ      -اٌّؼذح     ]                

 يزىْٛ اٌىشِٚٛعَٛ ِٓ ........... وشِٚبريذ لجً ثذايخ االٔمغبَ اٌخٍٜٛ  -28

                [        1        -        2        -         3        -       4       ] 

 يؼبد ظٙٛس وً ِٓ إٌٛيخ ٚاٌغؾبء إٌٜٛٚ فٝ اٌطٛس ............. -29

 [    إٌٙبئٝ   -االٔفقبٌٝ      -االعزٛائٝ       -اٌزّٙيذٜ       ]                

 اٌجشاِيغيَٛ ثٛاعطخ ................يزىبصش  -30

 [   اٌزجشػُ   -   اٌزغشصُ   -  االٔؾطبس اٌضٕبئٝ     -  اٌزغذد     ]                



 

 2021َاإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف / ــَٛاٌؼٍـ ِـــبدح / ِزؼذد ِٓ إخزيبس أعئٍخ

 

 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

 يؾذس اٌزىبصش ثبٌزجشػُ فٝ ................. -31

  [   فطش ػيؼ اٌغشاة     -   اإلعفٕظ    -  ٔغُ اٌجؾش     - األِيجب      ]   

 اٌزىبصش اٌخنشٜ هجيؼيب ثٛاعطخ ..................يزُ  -32

 [   عّيغ ِب عجك    -     األٚساق       -      اٌغبق     -  اٌغزس        ]               

 عّيغ اٌخاليب اآلريخ رؾزٜٛ ػٍٝ اٌّبدح اٌٛساصيخ ٌٍىبئٓ اٌؾٝ وبٍِخ ػذا....... -33

 [     ؽجخ اٌٍمبػ      -    اٌضيغٛد       -   اٌجشػُ      -اٌغشصِٛخ      ]               

ِزش ثبرغبٖ  8ِزش ثبرغبٖ اٌؾشق صُ  4ِزش ثبرغبٖ اٌؾّبي يٍيٙب  8إرا رؾشن ؽخـ  -34

 اٌغٕٛة فئْ إصاؽزٗ رغبٜٚ .............. ِزش ثبرغبٖ اٌؾشق 

               [        20         -        12         -         8          -        4      ] 

 ػٕذِب يزؾشن عغُ ثؼغٍخ رغبٜٚ ففش فٙزا يؼٕٝ أْ اٌغغُ يزؾشن ......... -35

 [ ثغشػخ ِٕزظّخ  –ثغشػخ ِزغيشح  –ثؼغٍخ عبٌجخ  –ثؼغٍخ ِٛعجخ   ]               

عُ ٌزىٛيٓ 10يغت أْ يٛمغ اٌغغُ ػٍٝ ثؼذ ...... عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤسٜ  -36

 فٛسح ِغبٚيخ ٌٍغغُ .

               [            5           -        10        -        15        -      20     ] 

عُ رزىْٛ ٌٗ 30عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤسٜ  60إرا ٚمغ عغُ ِنئ ػٍٝ ثؼذ  -37

 فٛسح ...........

 [لجً اٌجؤسح   –ػٕذ ِشوض اٌزىٛس  –ثيٓ اٌجؤسح ٚاٌّشآح  –ػٕذ اٌجؤسح  ]               

 رزىْٛ اٌّغشاد ِٓ ِغّٛػبد ِٓ ............... -38

 [   اٌىٛاوت      -      إٌغَٛ       -     األثشاط        –      األلّبس     ]               

 اٌؾٍضٚٔيخ ٌّغشح دسة اٌزجبٔخ .رمغ ............... فٝ إؽذٜ األرسع  -39

 [  إٌغَٛ اٌمذيّخ   –  اٌّغّٛػخ اٌؾّغيخ  –األلّبس   –  اٌّغشاد    ]               
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 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

 ....... وٛاوت رذٚس ؽٌٛٙب .............ٌٕظبَ اٌؾّغٝ ِٓ اٌؾّظ ٚ .يزىْٛ ا -40

                       [     7      -      8          -     9        -   10    ]  

 يؾذس االٔمغبَ اٌّيٛصٜ فٝ إٌجبربد اٌض٘شيخ فٝ خاليب اٌّزه ٌزىٛيٓ.......... -41

 [ اٌىشِٚٛعِٛبد –اٌؾيٛأبد إٌّٛيخ  –ؽجٛة اٌٍمبػ  –اٌجٛينبد   ]            

 اٌّيٛصٜ ثزنبػف اٌّبدح اٌٛساصيخ فٝ اٌطٛس .............رغزؼذ اٌخٍيخ ٌٍذخٛي فٝ ِشاؽً االٔمغبَ  -42

 [إٌٙبئٝ االٚي  –االعزٛائٝ االٚي  –اٌجيٕٝ  –اٌزّٙيذٜ االٚي  ]               

رزىضف اٌّبدح اٌٛساصيخ ٚرظٙش ػٍٝ ؽىً أصٚاط ِزّبصٍخ ِٓ اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌطٛس  -43

 ........... ِٓ االٔمغبَ اٌّيٛصٜ .

 [إٌٙبئٝ االٚي  –االٔفقبٌٝ االٚي  –االعزٛائٝ االٚي  –اٌزّٙيذٜ االٚي  ]          

 يؾذس اٌزىبصش ثبالٔؾطبس اٌضٕبئٝ فٝ ........... -44

 [األِيجب ٚاٌٙيذسا ، اٌخّيشح ٚاٌجىزيشيب ، األِيجب ٚاإلعفٕظ ، اٌجىزيشيب ٚاٌيٛعٍيٕب  ]      

 .يزىبصش ٔغُ اٌجؾش ال عٕغيب ثـ  ............ -45

 [االٔؾطبس اٌضٕبئٝ  –اٌزغذد  –اٌزجشػُ  –اٌجزٚس  ]                

 يؼزّذ اٌزىبصش فٝ اٌخّيشح ٚٔغُ اٌجؾش ػٍٝ ............. -46

 [اٌزغذد  –اإلخقبة  –االٔمغبَ اٌّيٛصٜ  –االٔمغبَ اٌّيزٛصٜ  ]       

اٌّزٛعطخ يغيش ؽخـ ػذح دلبئك صُ يغشٜ ثؼذ٘ب ػذح دلبئك أخشٜ فزىْٛ عشػزٗ  -47

 .................. عشػزٗ إٌٙبئيخ

 [ففش  –ألً ِٓ  -أوجش ِٓ    –ِغبٚيخ   ]                    

وُ/ط فيىْٛ  40وُ اٌغبػخ اٌغبدعخ فجبؽب ثغشػخ لذس٘ب  200لطبس ثذأ سؽٍخ هٌٛٙب  -48

 ِٛػذ اٌٛفٛي ............

                     [    10    -  11   -    12     -    6   ] 
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 إٌغجخ ثيٓ اٌغشػخ إٌٙبئيخ ٚاٌغشػخ االثزذائيخ ٌغغُ يزؾشن ثؼغٍخ عبٌجخ.... -49

 [رغبٜٚ ففش  –رغبٜٚ ٚاؽذ  –ألً ِٓ اٌٛاؽذ  –أوجش ِٓ اٌٛاؽذ    ]         

االثزذائيخ فئْ اٌغيبسح صٛاْ ٌزقً عشػزٙب إٌٝ رغؼخ أِضبي عشػزٙب  4اعزغشلذ عيبسح  -50

 رزؾشن ثؼغٍخ ليّزٙب اٌؼذديخ رغبٜٚ .......... عشػزٙب االثزذائيخ

 [مؼف  -صالصخ أِضبي     -ٔقف       -سثغ     ]                     

 ِزش فٝ خو ِغزميُ فٝ ارغبٖ صبثذ يىْٛ ِمذاس إصاؽزٗ .............. 20ػٕذِب يزؾشن عغُ ِغبفخ  -51

 [ِزش      80    -ِزش        40     -ِزش      20     -ففش      ]            

عُ رزىْٛ ٌٗ فٛسح  40عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤسٞ  70إرا ٚمغ عغُ ػٍٝ ثؼذ  -52

 ػٍٝ ثؼذ ............. عُ ِٓ لطجٙب 

 [  40يغبٜٚ     -  40ألً ِٓ   -  80يغبٜٚ    -  80أوجش ِٓ   ]          

عُ ٌٚىٝ رزىْٛ ٌغغُ ِٛمٛع أِبِٙب فٛسح  50ِشآح ِمؼشح ٔقف لطش رىٛس٘ب  -53

 رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِىجشح يغت ٚمغ اٌغغُ ػٍٝ ثؼذ ......... عُ 

                    [    12     -     25     -    35     -     50    ] 

 يغزؼيٓ أهجبء األعٕبْ ثّشآح .............. أصٕبء اٌىؾف اٌطجٝ  -54

 [ِؾذثخ ِٚمؼشح    -ِغزٛيخ    -ِمؼشح     -ِؾذثخ     ]                 

 ِٓ خٛاؿ اٌقٛسح اٌّزىٛٔخ فٝ اٌّشآح اٌّؾذثخ ............ -55

 [ؼزذٌخ رمغ خٍف اٌّشآح ِٚ –ِؼزذٌخ  –ؽميميخ  –رمغ خٍف اٌّشآح  ]         

 اٌؼذعخ اٌّؾذثخ األوجش عّىب فيّب يٍٝ يىْٛ ثؼذ٘ب اٌجؤسٞ ........ عُ -56

                    [      4      -      6       -     8       -      10   ] 
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عُ رىْٛ فٛسح  10عُ ِٓ ػذعخ ِؾذثخ ثؼذ٘ب اٌجؤسٞ  22إرا ٚمغ عغُ ػٍٝ ثؼذ  -57

 اٌغغُ ...........

 رمذيشيخ ِقغشح ِؼزذٌخ   -ؽميميخ ِىجشح ِؼزذٌخ                          - ]      

 [   رمذيشيخ ِىجشح ِمٍٛثخ -رمذيشيخ ِقغشح ِؼزذٌخ                        -        

 اٌغغُ اٌّٛمٛع أِبَ ػذعخ ِؾذثخ ثيٓ ثؤسرٙب ِٚشوض رىٛس٘ب رزىْٛ ٌٗ فٛسح ................. -58

 ؽميميخ ِمٍٛثخ ِىجشح  -         ؽميميخ ِمٍٛثخ ِقغشح                - ]     

 [ رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِقغشح  -    رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِغبٚيخ ٌٍغغُ           -       

 5إرا ٚمغ عغُ ػٍٝ ثؼذ أوجش ِٓ مؼف اٌجؼذ اٌجؤسٞ ٌؼذعخ ِؾذثخ ثؼذ٘ب اٌجؤسٜ  -59

 ػٍٝ ثؼذ ....... عُعُ رزىْٛ ٌٗ فٛسح ؽميميخ ِمٍٛثخ ِقغشح 

              [    3      -      5           -     8         -    10      ] 

 ِٓ إٌظشيبد اٌّفغشح ٌٕؾأح اٌىْٛ ............. -60

 [  ال رٛعذ إعبثخ فؾيؾخ –ٔظشيخ اٌغذيُ  –إٌظشيخ اٌؾذيضخ  –ٔظشيخ إٌغُ اٌؼبثش   ]  

 ٔؾأ ِٓ أفغبس ٘بئً ٚ إٔٗ فٝ ؽبٌخ ...............يؼزمذ اٌؼٍّبء أْ اٌىْٛ  -61

 [ رّذد ِغزّش  –رّذد يٍيٗ أىّبػ  –أىّبػ يٍيٗ رّذد  –أىّبػ ِغزّش   ]       

 ثؼذ ِشٚس دلبئك ِٓ االٔفغبس اٌؼظيُ أفجؾذ دسعخ اٌؾشاسح ..... ٍِيْٛ دسعخ -62

           [    100     -     1000     -    10000      -       100000    ] 

 ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌّؾيظ يغبٜٚ ......... ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌخٍيخ االفٍيخ  -63

 [مؼف  –ٔقف  –سثغ  –ٔفظ    ]                                

 ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌؾيٛاْ إٌّٜٛ ........... ػذد٘ب فٝ اٌجٛينخ  -64

 [سثغ  –يغبٜٚ  –ٔقف  –مؼف  ]                               

 وً ِّب يأرٝ يؾزٜٛ ػٍٝ ٔقف اٌّبدح اٌٛساصيخ ٌٍٕٛع ، ػذا ............. -65

 [  خاليب اٌىجذ –اٌؾيٛأبد إٌّٛيخ  –اٌجٛينبد  –ؽجٛة اٌٍمبػ   ]             
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رؾزٜٛ اٌخٍيخ إٌبرغخ ِٓ االٔمغبَ اٌّيٛصٜ ػٍٝ ........... ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد اٌزٝ  -66

 رؾزٛيٙب اٌخٍيخ إٌبرغخ ِٓ االٔمغبَ اٌّيزٛصٜ ٌٕفظ اٌىبئٓ 

 [  أسثؼخ أمؼبف  –صالصخ أمؼبف  –مؼف  –ٔقف    ]                

بٔٛ ثٛاعطخ عضيئبد يّىٓ اٌىؾف ػٓ اٌخاليب اٌغشهبٔيخ ثبعزخذاَ رىٌٕٛٛعيب إٌ -67

 .............. إٌبٔٛٔيخ .

 [  إٌيىً –اٌؾذيذ  –اٌز٘ت  –اٌمقذيش   ]                         

 يؾذس اٌزىبصش ثبألثٛاؽ فٝ عّيغ اٌىبئٕبد اٌزبٌيخ ػذا ............ -68

 [ػيؼ اٌغشاة  –ػفٓ اٌخجض  –ٔغُ اٌجؾش  –اٌطؾبٌت  ]                 

ؾبٌت الؽزٛائٙب اٌزىبصش اٌالعٕغٝ ثبألثٛاؽ أوضش ؽيٛػب فٝ ثؼل اٌفطشيبد ٚاٌطيؼذ  -69

 ػٍٝ ............

  [  عشاصيُ –ِّقبد  –أعٛاه  –أ٘ذاة   ]                        

 يخزفٝ اٌفشد األثٛٞ ػٕذ ؽذٚس اٌزىبصش ثـ............ -70

 [اٌزجشػُ  –االٔؾطبس اٌضٕبئٝ  –اٌزغذد  –األثٛاؽ  ]                   

 يّىٓ إٔزبط ٔجبربد عذيذح ِؾبثٙخ رّبِب ٌٍٕجبد األَ ػٓ هشيك ............ -71

 [صساػخ األٔغغخ  –اٌزجشػُ  –ؽذٚس اإلخقبة  –رىٛيٓ األِؾبط  ]         

 ٓ .....%ثؼذ ِشٚس ػذح دلبئك ِٓ االٔفغبس اٌؼظيُ وبٔذ ٔغجخ غبص اٌٙيذسٚعي -72

                    [     25    -   50      -    75    -     100   ]  

ارخزد ِغشح دسة اٌزجبٔخ ؽىٍٙب اٌمشفٝ ثؼذ ؽٛاٌٝ .............. ٍِيْٛ عٕخ ِٓ  -73

 االٔفغبس اٌؼظيُ 

             [ 1000     -     3000     -    5000     -      10000   ] 

 رىٛٔذ اٌؾّظ ثؼذ ؽٛاٌٝ ......... ٍِيْٛ عٕخ ِٓ االٔفغبس اٌؼظيُ  -74

              [ 10000    -    4600     -    1200       -      220   ] 
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 ِٓ ٚؽذاد ليبط اٌغشػخ ........... -75

 [  عّيغ ِب عجك    -َ/د       -وُ/ط       -َ/س      ]              

 ػٕذ ثؤسح ِشآح ِؾذثخ رزىْٛ ٌٗ فٛسح .............. ػٕذ ٚمغ عغُ -76

 [ال رٛعذ إعبثخ فؾيؾخ –ؽميميخ ِىجشح  –ؽميميخ ِغبٚيخ  –ؽميميخ ِقغشح  ]   

 يّىٓ اٌؾقٛي ػٍٝ فٛسح رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِغبٚيخ ٌٍغغُ ثٛاعطخ ........... -77

 [ّيغ ِب عجك ع –اٌّشآح اٌّؾذثخ  –اٌّشآح اٌّمؼشح  –اٌّشآح اٌّغزٛيخ  ]       

 اٌقٛسح اٌؾميميخ دائّب ................. -78

 [ِقغشح  –ِمٍٛثخ  –ِؼزذٌخ  –ِىجشح  ]                       

 رغزخذَ اٌّشايب اٌىشيخ فٝ ................ -79

 [  ال رٛعذ إعبثخ فؾيؾخ –اٌفٕبساد اٌجؾشيخ  -أعٙضح اٌىّجيٛرش–إٌظبساد اٌطجيخ   ]    

رٛمغ ِشآح ................ ػٍٝ أسففخ اٌغىه اٌؾذيذيخ ؽزٝ يزّىٓ اٌغبئك ِٓ فزؼ  -80

 ٚغٍك األثٛاة دْٚ إفبثخ اٌشوبة 

 [   ِؾذثخ ِٚمؼشح ِؼب –ِغزٛيخ  –ِمؼشح  –ِؾذثخ    ]             

 رؼزجش ٔظشيخ ............. ألذَ إٌظشيبد اٌزٝ فغشد ٔؾأح اٌّغّٛػخ اٌؾّغيخ -81

 [فشيذ ٘ٛيً  –االٔفغبس اٌؼظيُ  –اٌغذيُ  –إٌغُ اٌؼبثش  ]             

 رأصش الثالط ػٕذ ٚمغ ٔظشيخ اٌغذيُ ثؾىً وٛوت ........ فٝ اٌفنبء  -82

 [اٌّشيخ  –صؽً  –ػطبسد  –األسك  ]                       

 أهٍك ػٍيٙب اعُ .......... خرجؼب ٌٕظشيخ الثالط ٔؾأح اٌّغّٛػخ اٌؾّغيخ ِٓ وشح غبصيخ ِزٛ٘غ -83

 [اٌغذيُ  –إٌغَٛ  –اٌىٛاوت  –اٌؾّظ  ]                     

ػذد اٌخاليب إٌبرغخ ػٓ االٔمغبَ اٌّيٛصٜ يؼبدي ........... ػذد اٌخاليب إٌبرغخ ػٓ  -84

 االٔمغبَ اٌّيزٛصٜ 

  [ٔفظ  –مؼف  –ٔقف  –سثغ  ]                           
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 اٌىبئٕبد اٌؾيخ اآلريخ رزىبصش العٕغيب ِب ػذا ................عّيغ  -85

  [  اٌخّيشح –ثزٚس اٌفٛي  –ػفٓ اٌخجض  –اٌٙيذسا   ]                      

 يؼزجش اٌزىبصش .............. ِقذس ٌٍزغيش اٌٛساصٝ  -86

 [ثبٌزغذد  –اٌغٕغٝ  –اٌخنشٜ  –ثبٌزجشػُ  ]                         

 يزُ ............. فٝ اٌزىبصش اٌغٕغٝ ثبالٔمغبَ اٌّيزٛصٜ  -87

 [ّٔٛ اٌضيغٛد  –رىٛيٓ اٌاللؾخ  –رىٛيٓ االِؾبط  –اإلخقبة  ]                

يؾزٜٛ ........... ػٍٝ ِبدح ٚساصيخ ِٓ وال األثٛيٓ ٚيؼطٝ ػٕذ ّٖٔٛ فشدا عذيذا يغّغ  -88

 ثيٓ اٌقفبد اٌٛساصيخ ٌٍفشديٓ األثٛييٓ 

 [اٌىشِٚٛعَٛ  –اٌغيزٛثالصَ  –اٌضيغٛد  –اٌّؾيظ  ]                   

 اٌىبئٕبد إٌبرغخ ػٓ اٌزىبصش ............ ٌيظ ٌٙب ٔفظ رشويت اٌّبدح اٌٛساصيخ  -89

 [اٌغٕغٝ  –اٌخنشٜ  –ثبالٔؾطبس اٌضٕبئٝ  –ثبٌغشاصيُ  ]                  

عُ رزىْٛ ٌٗ 50عُ ِٓ ػذعخ ِؾذثخ ثؼذ٘ب اٌجؤسٞ  80إرا ٚمغ عغُ ِنئ ػٍٝ ثؼذ  -90

 فٛسح ػٍٝ ثؼذ .......... عُ ِٓ ِشوض٘ب اٌجقشٜ 

 [  30 -   50 – 100 – 100أوجش ِٓ   ]                      

 إرا ٚمغ عغُ ػٍٝ ثؼذ ألً ِٓ اٌجؼذ اٌجؤسٜ ٌؼذعخ ِؾذثخ رزىْٛ ٌٗ فٛسح.. -91

 ؽميميخ ِمٍٛثخ ِىجشح  -ؽميميخ ِمٍٛثخ ِقغشح            -  ]         

 [  رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِقغشح   -رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِىجشح             -            

 يّىٓ رىٛيٓ فٛسح رمذيشيخ ِىجشح ثبعزخذاَ ................. -92

 [مؼشح ٚاٌؼذعخ اٌّؾذثخ اٌّشآح اٌّ –اٌّشآح اٌّغزٛيخ  –اٌّشآح اٌّؾذثخ  –اٌؼذعخ اٌّمؼشح  ]

 اٌقٛسح اٌّزىٛٔخ ٌغغُ ِٛمٛع أِبَ ػذعخ ِمؼشح ػٍٝ أٜ ثؼذ ِٕٙب رىْٛ... -93

 [   رمذيشيخ ِىجشح –ؽميميخ ِقغشح  –رمذيشيخ ِقغشح  –ؽميميخ ِىجشح    ]           
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 [ِزش    10   -ِزش          6   -عُ       25    -عُ     2   ]                  

 لقش إٌظش يؤدٜ إٌٝ رغّغ األؽؼخ اٌقبدسح ػٓ اٌغغُ ......... اٌؾجىيخ -95

 [   أعفً –أِبَ  –خٍف  –ػٍٝ    ]                               

 رغزخذَ اٌؼذعبد ......... ثذيال ٌٍٕظبساد اٌطجيخ  -96

  [األعطٛأيخ  –اٌالفمخ  –اٌّؾذثخ  –اٌّمؼشح  ]                       

 ِٓ أعجبة ِشك اٌّيبٖ اٌجينبء ............... -97

 [عّيغ ِب عجك  –رأصيش اٌؼمبليش  –اٌؾيخٛخخ  –االعزؼذاد اٌٛساصٝ  ]          

 رٛ٘ظ ٚأفغبس إٌغَٛ وبٌؾّظ إٌٝ ...............يشعغ عجت  -98

 [اٌغبصاد  –اؽزشاق اٌغبصاد  –اٌزفبػالد إٌٛٚيخ  –اٌزفبػالد اٌىيّيبئيخ  ]       

 يشعغ فشيذ ٘ٛيً رؾىُ اٌؾّظ فٝ ِذاساد اٌىٛاوت ؽٌٛٙب إٌٝ ........... -99

 عشػخ دٚساْ اٌؾّظ -دسعخ ؽشاسح اٌؾّظ                    -  ]      

 [   ؽذح مٛء اٌؾّظ -لٛح عزة اٌؾّظ                        -         

َ ٌيذٚس ؽٛي االسك أٔغت ٚؽذح ٌميبط  1990أهٍك رٍغىٛة ٘بثً فٝ أثشيً ػبَ  – 100

 اسرفبع اٌزٍغىٛة ػٓ عطؼ األسك ٘ٝ ..........

 [اٌغٕزيّزش  –اٌىيٍِٛزش  –اٌذليمخ اٌنٛئيخ  –اٌغٕخ اٌنٛئيخ  ]              

 مطخ األفً رّضً .....صِٓ ( ػٍٝ ٘يئخ خو ِغزميُ يّش ثٕ –اٌؼاللخ اٌجيبٔيخ ) ِغبفخ  -101

 [  ػغٍخ ِٕزظّخ –ػغٍخ غيش ِٕزظّخ  –عشػخ ِٕزظّخ  –عشػخ غيش ِٕزظّخ   ]     

 يزؾشن اٌغغُ فٝ ارغبٖ ٚاؽذ فٝ.........رزطبثك اٌّغبفخ ِغ اإلصاؽخ ػٕذِب  -102

 [  ِغبس ِزؼشط –خو ِغزميُ  –ِغبس دائشٜ  –ِغبس ِٕؾٕٝ   ]             

 اٌغغُ اٌزٜ يجذأ ؽشوزٗ ِٓ اٌغىْٛ رىْٛ ػغٍخ ؽشوزٗ .............. -103

 [ ال رٛعذ إعبثخ فؾيؾخ  –ففش  –عبٌجخ  –ِٛعجخ   ]                    
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 اٌجؼذ اٌجؤسٞ ٌّشآح وشيخ يغبٜٚ ......... ٔقف لطش اٌزىٛس  -105

 [ أسثؼخ أِضبي  –سثغ  –ٔقف  –مؼف   ]                      

 اٌغبلو ِبسا ثجؤسح ِشآح ِمؼشح ............اٌؾؼبع اٌنٛئٝ  -106
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 [يٕؼىظ ِبسا ثّشوض اٌزىٛس  -يٕؼىظ ِٛاصيب ٌٍّؾٛس األفٍٝ              -          

 ............ٍغغُ ....اٌمطؼخ اٌنٛئيخ اٌزٝ رىْٛ فٛسح رمذيشيخ ِؼزذٌخ ِقغشح ٌ -107

 [ِشآح ِمؼشح  –ِشآح ِؾذثخ  –ِشآح ِغزٛيخ  –ػذعخ ِؾذثخ  ]            

عُ رزىْٛ فٛسرٗ  20عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤسٞ  50إرا ٚمغ عغُ ػٍٝ ثؼذ  -108

 ػٍٝ ثؼذ ................

 عُ 40عُ ٚألً ِٓ 20أوجش ِٓ  -عُ                            40أوجش ِٓ  -   ]      

 [    عُ  20ألً ِٓ  -عُ                             20يغبٜٚ  -          

 ٚؽذح ثٕبء اٌىْٛ ................ -109

 [ اٌمّش  –اٌىٛوت  –إٌغُ  –اٌّغشح   ]                      

اٌؾّظ ؽٛاٌٝ ............ ٍِيْٛ عٕخ ٌزىًّ دٚسح ٚاؽذح ؽٛي ِشوض ِغشح رغزغشق  -110

 دسة اٌزجبٔخ .

                [ 220    -    230     -    320     -   500   ] 

 يؾذس االٔمغبَ اٌّيٛصٜ فٝ االٔغبْ ٚاٌؾيٛاْ فٝ خاليب اٌخقيخ ٌزىٛيٓ.... -111

 [اٌىشِٚٛعِٛبد  –اٌؾيٛأبد إٌّٛيخ  –ؽجٛة اٌٍمبػ  –اٌجٛينبد  ]    

 



 

 2021َاإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف / ــَٛاٌؼٍـ ِـــبدح / ِزؼذد ِٓ إخزيبس أعئٍخ

 

 ػجذاٌؾّيذ عبِؼ ا/ إػذاد          / االٚي اٌذساعٝ اٌفقً       /    اإلػذادٜ اٌضبٌش اٌقف 
 

وشِٚٛعَٛ فئْ ػذد  32إرا وبْ ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ خٍيخ وجذ وبئٓ ؽٝ  -112

 اٌىشِٚٛعِٛبد فٝ اٌّؾيظ اٌّزوش ٌٗ يغبٜٚ ............ وشِٚٛعَٛ 

 [    16    -    32    -   صٚط 16  -    64    ]                

 ... َ/سزا يؼٕٝ أْ عشػزٙب رغبٜٚ وُ/ط فٙ 72إرا وبٔذ اٌغشػخ إٌّزظّخ ٌغيبسح  -113

                [   18      -      20     -     25     -    40  ] 

 اٌمطؼخ اٌنٛئيخ اٌزٝ رىْٛ فٛسح ِؼىٛعخ ِغبٚيخ ٌٍغغُ ٘ٝ ............ -114

 [ِشآح ِغزٛيخ  –ِشآح وشيخ  –ػذعخ ِمؼشح  –ػذعخ ِؾذثخ    ]        

 اٌؼبٌُ اٌزٜ أعظ ٔظشيخ اٌغذيُ ................ -115

 [  الثالط –فشيذ ٘ٛيً  –ٌِٛزٓ  –رؾّجشٌيٓ   ]                 

 رظٙش خيٛه اٌّغضي ػٕذ أمغبَ اٌخٍيخ فٝ اٌطٛس ............ -116

 [إٌٙبئٝ  –االٔفقبٌٝ  –االعزٛائٝ  – اٌزّٙيذٜ ]                 

 اٌؼبٌُ اٌزٜ ٚمغ إٌظشيخ اٌؾذيضخ ٌزفغيش ٔؾأح اٌّغّٛػخ اٌؾّغيخ ....... -117

 [فشيذ ٘ٛيً   – ٔيٛرٓ   – ٌِٛزٓ    –  الثالط   ]                 

 يزىْٛ إٌظبَ اٌؾّغٝ ِٓ اٌؾّظ ٚ ............ وٛاوت رذٚس ؽٌٛٙب  -118

                 [      7      –      8       –     9    –    10    ] 

اٌخو اٌٛافً ثيٓ ِشوضٜ رىٛس عطؾٝ اٌؼذعخ ِبسا ثبٌّشوض اٌجقشٜ ٌٍؼذعخ يغّٝ  -119

 ............ ٌٍؼذعخ 

 [ٔقف لطش اٌزىٛس –اٌّؾٛس اٌضبٜٔٛ  –اٌّؾٛس االفٍٝ  –اٌجؼذ اٌجؤسٜ  ]         

 ٌٕظشيخ االٔفغبس اٌؼظيُ وبٔذ ٔغجخ غبص اٌٙيٍيَٛ إٌٝ غبص اٌٙيذسٚعيٓهجمب  -120

                    [   75  :1        ،25  :1        ،3    :1        ،1  :3  ] 
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 0202حمافظة القاهرة  (1)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ) التجدد / االنشطار الثنائى / التبرعم / الجراثيم(          .................( يتكاثر فطر عفن الخبز الجنسيا بواسطة ١)

 .................( الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ماليين السنين هما ٢)

 ين و الهيدروجين ( جاألكس) الهيليوم واألكسجين / الهيليوم و النيتروجين / الهيليوم و الهيدروجين /                      

 .................( يمكن أن تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة فى حالة ٣)

 المرأة المستوية / المرأة المقعرة والعدسة المحدبة(  ) العدسة المقعرة / المرأة المحدبة /                     

 ) العجلة / اإلزاحة / الطول / السرعة (  .................( المسافة المقطوعة خالل وحدة الزمن تعبر عن ٤)

 األول لالنقسام الميوزى.  ................. ( تحدث ظاهرة العبور فى نهاية الطور5)

 ) التمهيدى / االستوائى / االنفصالى / النهائى (                                                                                   

************************************************************************** 
 0202اجليزة حمافظة  (0)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  ؟ .......................  يلى يعتبر من الكميات الفيزيائية المتجهة ( أى مما١)

 ) الكتلة و القوة / اإلزاحة والعجلة / نصف القطر و المسافة / القوة و الزمن (                                                    

  .................. .....( صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائما ٢)

 ) تقديرية مكبرة معتدلة / حقيقية مصغرة مقلوبة / حقيقية مساوية للجسم ومعكوسة / تقديرية مساوية للجسم معتدلة ( 

  ....................... ( العالم الذى وضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية هو ٣)

 ) فريد هويل / البالس / مولتن / نيوتن (                                                     

 . نوبروتي....................... ( يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووى ٤)

                                                     ( HCI / DNA / H2SO4 / HNO3  ) 

************************************************************************** 
 0202 اإلسكندريةحمافظة  (3)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  .................... حركة جسم بـتمثل بخط مستقيم يمر بنقطة األصل تعبر عن  والتىزمن(  –( العالقة البيانية )مسافة ١)

 ( عجلة غير منتظمة/  سرعة غير منتظمة/  عجلة منتظمة/  ظمةسرعة منتب )                          

 .................... ( من الكميات الفيزيائية التى يكفى لتحديدها معرفة مقدارها فقط ٢)

 ( القوة/  العجلة/  اإلزاحة/  الكتلة )                         

 مهما كان بعد الجسم عن العدسة. .................... ( الصورة المتكونة لجسم بواسطة العدسة المقعرة تكون ٣)

 ( مصغرةحقيقية /  حقيقية مكبرة/  تقديرية مصغرة/  تقديرية مكبرة )                         

 سم اتوهجة أطلق عليها مم فإن المجموعة الشمسية كانت عبارة عن كرة غازية  ١٩٧١( تبعا لنظرية البالس فى ٤)

 ( السديم / النجوم/  الكواكب/  الشمس )                         

 ....................( يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماما للنبات األم عن طريق 5)

 ( زراعة األنسجة ى /التكاثر الجنس/  حدوث اإلخصاب/  تكوين األمشاج)                           

************************************************************************** 
 0202القليوبية حمافظة  (4)

 :  الصحيحة مما بني القوسني اإلجابةاخرت 

 (  ١١/  ٨/  ١/  ٤)  .................... سم .( العدسة المحدبة األكبر سمكا فيما يلى يكون بعدها البؤرى ١)

 ....................( يحدث التكاثر باالنشطار الثنائى فى ٢)

 (  ) األميبا والهيدرا / الخميرة والبكتيريا / األميبا واألسفنج / البكتيريا واليوجلينا                         

 ....................االنفجار العظيم تألف الكون من غازى ( بعد مرور عدة دقائق من ٣) 

 الهيدروجين و النيتروجين ( األكسجين / األكسجين و الهيليوم / ) الهيدروجين والهيليوم / الهيدروجين و           

 ....................( من الكميات الفيزيائية القياسية ٤)

 ) نصف القطر و المساحة / الزمن والقوة / العجلة والسرعة / الكتلة و اإلزاحة (                  
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 ؟ أى االختيارات اآلتية تعتبر صحيحة،  فى عدد الكروموسومات( تتكون بعض األعضاء من خاليا تختلف عن بعضها 5)

 )د( )جـ( )ب( )أ( االختيارات

 المبيض الرحم الخصية الكبد العضو

  ×   كروموسوم  2Nخالياه تحتوى على 

     كروموسوم  Nينتج خاليا تحتوى على 

************************************************************************** 
 0202 الشرقيةحمافظة  (5)

 :  الصحيحة مما بني القوسني اإلجابةاخرت 

 م/ث، ٢بسرعة متوسطة قدرها دقيقة لالنتقال من منزله إلى مدرسته متحركا  ١١( استغرق أحد التالميذ زمن قدره ١)

 ....  ...............؟  أى مما يلى يساوى المسافة بين منزله والمدرسة       

 (  كم ٣.١ / كم ١.٢/  م ٨٤/  م ٤٨ )                                           

 الضوئى الساقط وسطح المرآة ( من الشكل المقابل، إذا كانت الزاوية بين الشعاع ٢)

تساوى       
5
 ...................   ، فإن زاوية انعكاس الشعاع الضوئى تساوى ١٣١

                                            (
5
٤١  /

5
5١  /

5
٧١  /

5
١٣١  ) 

 كواكب تدور حولها. ................... ( يتكون النظام الشمسى من الشمس و ٣)

                                             (١١/  ٧/  ٨/  ٩  ) 

 بالنسبة لعددة االنقسام االختزالى ــة عن عمليــــاج الناتجــات الموجودة فى األمشــــة عدد الكروموسومــــ( نسب٤)

 ...................   الموجودة فى الخلية الجسدية للكائن الحى تمثل  الكروموسومات      

 (  ) الربع / الضعف / الثلث / النصف                                            

 ...................   ى ( يختفى الفرد األبوى عندما يحدث التكاثر ف5)

 ) البكتيريا / الخميرة / عفن الخبر / عيش الغراب (                                              

************************************************************************** 
 0202 املنوفيةحمافظة  (6) 

 :  املعطاة اتاإلجابالصحيحة مما بني  اإلجابةاخرت 

م/ث ١( عندما تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة قدرها )١)
٢

 ....................( فهذا يعنى أن ( 

           م/ث( كل ثانية.  ١)أ( سرعة السيارة تزداد بمقدار )      

 م/ث( كل ثانية.  ١)ب( سرعة السيارة تقل بمقدار )      

                    متر( كل ثانية. ١( السيارة تقطع مسافة )ـ)ج      

م/ث ١)د( عجلة الحركة تزداد بمقدار )      
٢

 ( كل ثانية. 

 ثم ينعكس كما بالشكل( عندما يسقط شعاع ضوئى على سطح مرآة مستوية ٢)

 .................... يكون مقدار زاوية االنعكاس       

                       (
5
٣١  /

5
١١  /

5
٧١  /

5
١٢١  ) 

 فإن عددات، ــزوج( من الكروموسوم ٢٢وى على )ــالت ذكر األرنب تحتــا عضــة من خاليــ( إذا كانت كل خلي٣)

 كروموسوم.  ....................  الكروموسومات فى إحدى خاليا جدار الخصية له يساوى      

 شخص يعانى من )طول النظر(جسام أمام عين ( تقع صور األجسام القريبة خلف شبكية العين عندما تتواجد هذه األ٤)

  ....................  بسب      

 )ب( نقص قطر كرة العين.                           أ( زيادة تحدب سطحى عدسة العين.)     

 )د( زيادة قطر كرة العين.                         ( نقص البعد البؤرى لعدسة العين. ـ)ج     

 

 ....................فى تسبب ا لنظرية السديم للعالم البالس بمرور الزمن فقد السديم حرارته تدريجيا مما ( طبق5)

 )ب( اتخاذ السديم شكال كرويا مع زيادة سرعته.                          أ( نقص سرعة دورانه وزيادة حجمه.)    

 د( تقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه. )                              كرويا فقط. ( اتخاذ السديم شكالـ)ج    

************************************************************************** 
  

5
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 0202 الدقهليةحمافظة  (7)

 :  املعطاة اإلجاباتالصحيحة مما بني  اإلجابةاخرت 

 (  ) زمن رحلة ما / القوة / الضغط / إزاحة جسم              ..................( من الكميات الفيزيائية القياسية ١)

 عدد الكروموسومات فى البويضة.  ..................( عدد الكروموسومات فى الحيوان المنوى ٢)

 ضعف / نصف / يساوى / ربع ( )                                                                              

 ) االستوائى / النهائى / التمهيدى / البينى (  .................. ( تختفى النوية والغشاء النووى فى الطور ٣)

 الواحد الصحيح.  ..................( عند وضع جسم أمام مرآة مستوية فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم ٤)

 أكبر من / ال تساوى / أقل من / تساوى (  )                                                                              

************************************************************************** 
 0202 البحريةحمافظة  (8) 

 :  املعطاة اإلجاباتالصحيحة مما بني  اإلجابةاخرت 

 للعدسة. ................ العدسة مارا بالمركز البصرى للعدسة يسمى  ( الخط الواصل بين مركزى تكور سطحى١)

 ) البعد البؤرى / المحور األصلى / المحور الثانوى / نصف قطر التكور (                       

 إلنتاج الحيوانات المنوية. ................ ( يحدث انقسام ٢)

 (  / ميوزى فى المبيض / ميتوزى فى الخصية / ميوزى فى الخصية ) ميتوزى فى المبيض                      

 : ( من الشكل المقابل ٣)

  = ............... سم .يكون نصف قطر تكور المرأة        

                       (١٢/  ٧/  ١/  ٣  ) 

 لجرة درب التبانة. ................ ( يقع نظامنا الشمسى فى إحدى األذرع ٤)

 ) الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية (                        

 ................ ( من األوليات النباتية التى تتكاثر باالنشطار الثنائى 5)

 لب البسيطة ( البكتيريا و الطحا) األميبا والبكتيريا / البراميسيوم واليوجلينا / األميبا والبراميسيوم /                        

 كم/ساعة فى نفس اتجاهها، ٤١كم/ساعة بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة  ٢١( إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ١)

 كم/ساعة. ................ فإن السرعة الفعلية للسيارة       

                        (٨١/  ١١/  ٤١/  ٢١  ) 

************************************************************************** 
 0202 بنى سويفحمافظة  (9) 

 : الصحيحة مما بني القوسني اإلجابةاخرت  )أ( ( :1)

 ....................التناسلية ( فإن عددها فى الخلية 2Nى الخلية الجسدية )ف( إذا كان عدد الكروموسومات ١)

              ( N / 2N / 4N / N÷2 )              

 ى على سطح مرآة مستوية وانعكس ئضو ع( إذا سقط شعا٢)

  .................. كما بالشكل المقابل فإن زاوية سقوطه تساوى      

                           (
5
٤١  /

5
5١  /

5
٩١  /

5
١٤١  ) 

 ......................... ( طبقا لنظرية االنفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيليوم إلى غاز الهيدروجين٣)

                            (٩5  :٢/  ١5  :٣:  ١/  ١:  ٣/  ١  ) 

 من( ز –سرعة )( الشكل البيانى المقابل يعبر عن العالقة البيانية ٤)

 البيانية التالية تعبر عن العالقة البيانية ، فأى من األشكال متحرك  لجسم      

  ..................... س الجسم المتحرك ؟ لنف زمن( – )مسافة      

 

       

 

  

 
 

 

 

 )أ(                                  )ب(                                )جـ(                                 )د(               

 سم 3
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 السرعة

 الزمن

 
 المسافة

 الزمن

 

 المسافة

 الزمن

 

 المسافة

 الزمن

 

 المسافة

 الزمن
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 .................... هى  ( القطعة الضوئية التى تكون صورة معكوسة الوضع ومساوية للجسم األصلى5)

 (  ) المرآة المحدبة / المرآة المقعرة / المرآة المستوية / العدسة المحدبة                           

************************************************************************** 
 0202 أسيوطحمافظة  (12) 

 : وسنيالصحيحة مما بني الق اإلجابةاخرت 

 ) الحيوية / التكاثر / التجدد (  ....................  جزاء المفقودة منها تعرف بـ( قدرة بعض الحيوانات على تعويض األ١)

  .................... ( عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر فهذا يعنى أن ٢)

 (  سرعة الجسم منتظمة / سرعة الجسم متغيرة) عجلة الجسم موجبة /                                        

 ........ متر .صورته فى المرأة متر منها، تكون المسافة بينه وبين  ٣( إذا وقف شخص أمام مرأة مستوية على بعد ٣)

                                        (١/  ٤/  ٣  ) 

  ................ ....( العامالن اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما ٤)

 ) المسافة والزمن / السرعة والزمن / المساحة والزمن (                                       

  .................... ( يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل وأنه فى حالة 5)

 يليه انكماش / تمدد مستمر (  ) انكماش يليه تمدد / تمدد                                       

ث/ث / متر.ث / متر/) متر            .................... ( من وحدات قياس السرعة المتجهة ١) 
٢
  ) 

************************************************************************** 
 0202 األقصرحمافظة  (11)

 :  جابات املعطاةاخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإل

 ......................    =سبة بين سرعتى الجسمين الرسم المقابل تكون الن ىف (١)
 

 )ب(                                   )أ(        
 

 

 )د(                                 )جـ(        
 

 .......................( بدء ظهور الكائنات البدائية على األرض ٢)

 (  بعد ظهور الطيور والثدييات/  بعد تكون المجموعة الشمسية/  بعد ظهور الديناصورات/  قبل تشكل المجرات)          

 ( فطر عفن الخبز/  نجم البحر/  فطر الخميرة/  فطر عيش الغراب)  ....................... ( يحدث التكاثر بالتبرعم فى ٣)

 وعند حقيقية مقلوبة مكبرة،سم من المركز البصرى لعدسة محدبة تكونت له صورة  ١١بعد  ( عند وضع جسم على٤)

 مصغرة فإن قيمة البعد البؤرى المحتمل لهذه العدسة سم تكونت له صورة حقيقية مقلوبة  ١٣وضعه على بعد       

 (  ١٢/  ١/  ٧/  ١١................. سم .                                          )        

 اـة قيمتهـفإن السيارة تتحرك بعجلة ـا االبتدائيـة أمثال سرعتهـثوان لتصل سرعتها إلى تسع ٤( استغرقت سيارة 5)

 سرعتها االبتدائية. ................. العددية تساوى       

 (  ضعف/ ثالثة أمثال / نصف / ع بر  )                                                                         

************************************************************************** 

 
 0202جنوب سيناء حمافظة  (10)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة

 ........= ...............زاوية انعكاس الشعاع الضوئى ،  ( من الشكل المقابل١)

                                                                          (
5
٧١  /

5
٤5  /

5
 / صفر (  ٣١

 فتكونت مرأة مقعرة مضع جسم أماو( فى الشكل المقابل، ٢)

  آةرة، ما البعد البؤرى للمربمعتدلة مكله صورة تقديرية       

  ... سم . ؟ ...............المستخدمة       

              (١ / ٩ / ٣ / ٢  ) 

 

 

٧ 
 

٢ 
 

 

٧ 
 

٤ 
 

 ٣ 
 

٢ 
 

 

٧ 
 

٣ 
 

     ١  ٢   ٣  ٤  

 

٤ 
 

٣ 

٢ 

١ 
 الزمن )ث(

 
 

 

 المسافة )م(

 
 

 
(B) 

 

(A) 

 

 سم

  

 مرآة مقعرة

  

 اجلسم

  

 الصورة
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 التمهيدى / النهائى / االستوائى / االنفصالى (  ) ....................... ( يقل طول خيوط المغزل فى الطور ٣)

 (  نائى) الجراثيم / التبرعم / التجدد / االنشطار الثـ ....................... ( البراميسيوم حيوان أولى يتكاثر ب٤)

 ) الكبد / الجلد / العظام / الخصية (  .......................( يحدث االنقسام الميوزى فى خاليا 5)

************************************************************************** 
 0202 الغربيةحمافظة  (13)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

  .....................عجلة تساوى صفرا فهذا يعنى أن ( عندما يتحرك جسم ب١)

 (  سرعة الجسم تناقصية/ سرعة الجسم تزايدية / سرعة الجسم منتظمة / سرعة الجسم متغيرة  )

 / النهائى ( االنفصالى / االستوائى / التمهيدى  )األول .  ................... فى نهاية الطور تحدث ظاهرة العبور( ٢)

 (  ٤١/  ٢١/  ١٨/  ١١................... م/ث. ) كم / س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى  ٩٢ا كانت سرعة سيارة ( إذ٣)

   .................حالة  هائل لكرة غازية تناثرت مكوناتها فى الفضاء وأنه فى ( يعتقد العلماء أن الكون نشا من انفجار٤)

 ( تمدد مستمر/ تمدد يليه انكماش / انكماش يليه تمدد / انكماش مستمر  )                                    

 ................ سم .سم من مرأة محدبة فإن طول الصورة المتكونة  ٨سم على بعد  ٤( عند وضع جسم طوله 5)

 (  ٤/ أقل من  ٨/  ٤/  ١١)                     

************************************************************************** 
 0202 كفر الشيخحمافظة  (14)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

ث/متر ث //متر )              ............... ( تقاس العجلة بوحدة ١)
٢
 (  متر. ث / 

 .  .................الفلكيون فى دراسة أطياف الشمس )ضوء الشمس( هو  ه( الجهاز الذى يستخدم٢)

 (  التلسكوب الشمسى /العدسات الالصقة  /التلسكوب هابل  )                                                             

 على المواد الوراثية من األبوين ويكبر مكونا فردا حامال لصفاتهما الوراثية.  ............... وى( يحت٣)

 (  المشيج –الزيجوت  الكروموسوم / )                                                             

 ..................   ( الصورة المتكونة خالل العدسة المقعرة دائما تكون٤)

 (  حقيقية متالشية /حقيقية مكبرة  /تقديرية معتدلة  )                                                             

 ألصلى يسقط على سطح المرآة المقعرة ثم ينعكس ا ضوء الموازى للمحور( شعاع ال5)

 (  موازيا للمحور الثانوى /التكور مارا بمركز /مارا بالبؤرة  )                                                             

 (  مولتن فريد هويل / البالس / )..................  ( مؤسس نظرية السديم العالم١)

************************************************************************** 
 0202 دمياطحمافظة  (15)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

 ................ تتكون( الشخص الذى يعانى من قصر النظر يرى األجسام البعيدة مشوهة؛ ألن صورة هذه األجسام ١)

 ( أمام عدسة العين/ أمام الشبكية / خلف الشبكية /  على الشبكية)                                  

 ................  ( يحدث االنقسام الميوزى فى النباتات الزهرية فى خاليا المتك لتكوين٢)

 ( لمنويةالحيوانات ا/ حبوب اللقاح / الكروموسومات / البويضات  )                                 

 ................ ( العامالن اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما ٣)

 (  نمالمساحة والز/ السرعة والزمن / اإلزاحة والسرعة / المسافة والزمن  )                                 

 ................  الشمس( هومصدر طاقة النجوم )مثل  (٤)

 (  احتراق الغازات/ التفاعالت النووية / الغازات الملتهبة / الكيميائية التفاعالت  )                                 

 ................ على  فى الخميرة ونجم البحر ( يعتمد التكاثر5)

 (  االنقسام الميوزى/ االنقسام الميتوزى / التجدد / اإلخصاب )                                   

************************************************************************** 
 0202 بور سعيدحمافظة  (16)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

  ....................( عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفرا فهذا يعنى أن ١)

 ( عجلة الجسم تناقصية/ الجسم تزايدية  عجلة/ سرعة الجسم منتظمة / سرعة الجسم متغيرة  )           
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  .................القطعة الضوئية التى تكون صورة معكوسة مساوية للجسم هى  (٢)

 (  مرآة مستوية/ مرأة كرية / عدسة مقعرة / عدسة محدبة  )           

 .................الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ماليين السنين هما ( ٣)

 ( هيدروجين وثانى أكسيد الكربون/  هيليومهيدروجين و/  أكسجين وثانى أكسيد الكربون/ هيليوم أكسجين و )           

 (  الخصية/ العظام /  الجلد/ الكبد  .................          )يحدث االنقسام الميوزى فى خاليا ( ٤)

************************************************************************** 
 0202 حمافظة اإلمساعيلية (17)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

 ....................؟  ( أى العالقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة١)

 

 

 

 

 

 

 

 ( األسطوانية/ الالصقة / المحدبة / المقعرة  )( تستخدم العدسات................... بديال للنظارات الطبية. ٢)

 ( الكبد/ الجلد / المعدة / الدم الحمراء البالغة  )   ...................  ( الخاليا التى ال تنقسم مطلقا هى خاليا٣)

 ( الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ماليين السنين هما ...................٤)

 (األكسجين والهيدروجين/ األكسجين والهيليوم / الهيليوم والنيتروجين / الهيليوم والهيدروجين  )                    

 ( تستعد الخلية للدخول فى مراحل االنقسام الميوزى بتضاعف المادة الوراثية فى الطور ...................5)

 ( البينى/ النهائى األول / ألول التمهيدي ا/ االستوائى األول  )                    

************************************************************************** 
 0202 السويسحمافظة  (18)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

   (  تشمبرلن /هابل  /يل وفريد ه /البالس  ) ...................( أسس نظرية النجم العابر العالم ١)

  ...................( إذا وضع جسم على بعد أقل من البعد البؤرى لمرآة مقعرة يتكون له صورة معتدلة ٢)

 (  حقيقية /مساوية  /مكبرة  /مصغرة  )                                                                   

  ...................رة هى مرآة ( مرآة يكون سطحها العاكس جزءا من السطح الداخلى لك٣)

 (  مستوية /مجمعة  /مفرقة  /محدبة  )                                                                   

 (  العجلة /اإلزاحة  /السرعة المتوسطة  /السرعة المتجهة  ) ..........فى السرعة خالل وحدة الزمن يسمى  ( التغير٤)

 (ت تح /فوق  /خلف  /أمام  شبكية العين. ) ...............ظر يؤدى إلى تجمع األشعة الصادرة من الجسم ( قصر الن5)

************************************************************************** 
 0202 مشال سيناءحمافظة  (19)

 : أكمل العبارات اآلتية

 : ا يلىاخرت اإلجابة الصحيحة مل )أ( ( :0)

 /ث.م ٤١سرعة سيارة مقدارها  ................... كم/س  ١٢١( سرعة سيارة مقدارها ١)

 ) تساوى / أقل من / أكبر من (                                 

 ( ـ( إلى النقطة )جقابل بدأ جسم حركته من النقطة )أ( فى الشكل الم٢)

 ......................ه يساوى إزاحت ( فإن مقدارمرورا بالنقطة )ب      

 طول أب + ب جـ  (  / طول أ جـ / طول ب جـ  )                               

  ................... فى  ( يختفى الفرد األبوى عندما يحدث التكاثر٣)

 ( الخميرة  فطر/ البكتيريا /  عفن الخبز فطر )                               

 أن الشمس أصل المجموعة الشمسية.................... ضت نظرية ( افتر٤)

 ( االنفجار العظيم/ يل وفريد ه /النجم العابر  )                               

 الزمن

 

 السرعة

 

 السرعة

 

 الزمن

 

 الزمن

 

 املسافة

 

 الزمن

 

 السرعة

 

 

 أ 

ب

  

 جـ 

 م  ٤١

 م  ٣١
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  ...................  ( أى العالقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بعجلة مقدارها صفر5)

 

 

 

 

 

 

 (  مقلوبة/ معتدلة / مصغرة  )................... ون دائما ( الصورة الحقيقية تك١)

************************************************************************** 
 0202 حمافظة الوادى اجلديد (02)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

 .....................من مقدارها واتجاهها هى  ( الكمية الفيزيائية التى يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفة كل١)

 (  الكمية المتجهة/ الكمية القياسية / كمية المادة  )                                                                       

 ............ ساعة ..........كم فى زمن قدره  ٤١كم / ساعة فإنه يقطع مسافة قدرها  ١١١بسرعة  ( إذا تحرك قطار٢)

                                                                        (١/  ١.٤/  ١.٣.5  ) 

 للمجموعة الشمسية. بحثا بعنوان نظام العالم وتضمن تصوره عن السديم المكون  نشر.....................العالم ( ٣)

 (  فريد هويل/ البالس / تشمبرلين  )                                                                       

 (  الجنسى/ بالتجدد / بالتبرعم  الوراثى. ) التغير مصدر.....................التكاثر ( يعتبر٤)

************************************************************************** 
 0202 روححمافظة مرسى مط (01)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

 للحصول على صورة تقديرية ، معتدلة ، مساوية للجسم. ..................... تستخدم مرآة ( ١)

 ( جميع ما سبق/ محدبة / مستوية / مقعرة  )                                                 

 (  ٣٢/ ١١/  زوجا ١١/  ١٤)                                                      

 ....................؟  ( أى من األشكال اآلتية يوضح حركة الجسم بعجلة منتظمة٢)

 

 

 

 

 
 

 

 ( تناقصية / تزايدية / غير منتظمة / منتظمة ) ....................     فإن الجسم يتحرك حركة               ( إذا كان ٣)

 قام بوضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. .................... لم العا( ٤)

 (  البالس/ فريد هويل / أرشميدس / تشمبرلين  )                                                 

************************************************************************** 
 0202 الفيومافظة حم (00)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يلى

  ..................... شخص عدة دقائق ثم يجرى بعدها عدة دقائق أخرى فتكون سرعته المتوسطة يسير( ١)

 ( صفرا/ أقل من سرعته النهائية / من سرعته النهائية  أكبر/ مساوية لسرعته النهائية  )                    

 .....................ع الضوئى الساقط مارا بالمركز البصرى للعدسة ينفذ( الشعا٢)

 (  مارا بالبؤرة/ التكور  مارا بمركز/ األصلى  موازيا للمحور/ على استقامته  )                     

 ................... يليوماله( طبقا لنظرية االنفجار العظيم فإنه خالل دقائق من نشأة الكون كانت نسبة الهيدروجين إلى ٣)

                     (٩5  :٢/  ١5  :٣:  ١/  ١:  ٣/  ١  ) 

 / األبواغ (  التجدد/ التبرعم / الثنائى  االنشطار ) بـ ..................... الفرد األبوى عند حدوث التكاثر ( يختفى٤)

 الزمن

 

 املسافة

 

 املسافة

 

 الزمن

 

 املسافة

 

 الزمن

 

 ز        

 

 ع

 

 ز        

 

 ف

 

 ز       

 

 ع

 

 ع

 

 ز       

 ( ع ≠ع )  
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 ..................... ا واتجاهها ( من الكميات الفيزيائية التى يلزم لتعريفها معرفة مقداره5)

 (  الكتلة/  القوة/  الكثافة/ المساحة )                     

************************************************************************** 
 0202 املنياحمافظة  (03)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ساعة. .. ..............كم فى زمن قدره....... 5١كم/س فإنه يقطع مسافة قدرها ١١١ بسرعة تحرك قطار ( إذا١)

                                                                                     (5  /١.١5  /١/  ٢.5  ) 

 (  االنشطار الثنائى/ الجراثيم / التبرعم / التجدد  ) .......................ـ ب عيش الغراب بواسطة التكاثر فطر ( يتكاثر٢)

 . ٪ ....................... الهيدروجين دقائق من االنفجار العظيم كانت نسبة غاز ( بعد مرور٣)

                                                                                      (٩/  ١١١5  /5٢/  ١5  ) 

 على صورة تقديريةسم، فإن بعد الجسم عن المرآة للحصول  ١١ذا علمت أن البعد البؤرى لمرآة مقعرة يساوى ( إ٤)

 (  5/  ١١/  ١5/  ٢١)    سم .                                 ....................... له هو      

 ثم اتجه شرقا ، نقطة )ب(إلى ال( فى الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة )أ( متجها 5)

 ................اإلزاحة للجسم يساوى طول .......(، فإن مقدار ـإلى النقطة )ج      

 ) أ ب / أ جـ / أب + ب ج ـ / ب جـ (                                                                                       

  
 

 

************************************************************************** 
 0202 قناحمافظة  (04)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  أربعة أمثال/ ربع / نصف / ضعف  ) بعدها البؤرى................... تكور المرآة الكرية يساوى  ( نصف قطر١)

 / الجلد (  العظام/  الخصيتين.............                          ) الكبد / .....( االنقسام الميوزى يحدث فى خاليا ٢)

 ، (ـإلى النقطة )ج، بدأ جسم حركته من النقطة )أ( إلى النقطة )ب( ثم  ( فى الشكل المقابل٣)

 ترا . م.................. ثم عاد إلى النقطة )أ( فإن المسافة المقطوعة تساوى       

 (  ١٢١/  ٩١/  5١) صفر /                                

 حولها.  كواكب تدور.................. ( يتكون النظام الشمسى من الشمس و٤)

                                (١١/  ٧/  ٨/  ٩  ) 

 .................. ( تتكون الصورة الحقيقية بواسطة 5)

 ( مرأة محدبة/ مرآة مقعرة / عدسة مقعرة / مرآة مستوية  )                               

 مليون مجرة. ..................( عدد المجرات فى الكون يقارب١)

 ألف (  ١١١آالف /  ١١/  ١١١١/  ١١١)                                

************************************************************************** 
 0202سوهاج حمافظة  (05)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 العظيم.  ليون سنة من االنفجار................... م أشكال الحياة األولى على األرض بعد حوالى ظهور ( بدأ١)

                                (١/  ١٢١١١/  ٣١١١5١٩١١١/  ١١١  ) 

 ( عة أمثالربأ /ربع  /نصف  /عف ) ض         تكورها.  نصف قطر ...................كرية يساوى( البعد البؤرى لمرآة ٢)

 (  ٩١/  ٤١/  ٢١/  ١5................... م/ث .   ) كم/ساعة ، هذا يعنى أن سرعتها٩٢( سيارة سرعتها ٣)

 ...................( عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفرا فهذا يعنى أن ٤)

 (  سرعة الجسم منتظمة/ عجلة الجسم سالبة / عجلة الجسم موجبة / سرعة الجسم متغيرة  )                                

************************************************************************** 
 

 

 

 أ 

ب

  

 جـ 

 

 

 م 42

 م 32

 

 م 52

 

 أ

 جـ                     ب 



9     

 0202 أسوانحمافظة  (06)

:  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

...................... الترتيب( عدد الكروموسومات الموجودة فى كل خلية جسدية وخلية حيوان منوى لكائن حى على ١)

( ١،  ١٢/  ٨،  ٨/  ١،  5/  ١٢،  ١)     كروموسوم.      

...................... ( يرجع سبب توهج وانفجار النجوم كالشمس نتيجة ٢)

(  احتراق الغازات/ الغازات الملتهبة / التفاعالت النووية / عالت الكيميائية ) التفا   

له صورة حقيقيةسم فتكونت  5من ضعف البعد البؤرى لعدسة محدبة بعدها البؤرى  ( وضع جسم على بعد أكبر٣)

(  ١١/  ٨/  5/  ٣...................... سم .   ) مصغرة على بعد  بةمقلو 

......................؟  أى العالقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بعجلة منتظمة( ٤)

**************************************************************************
 0219 القاهرةحمافظة  (70)

:  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

(  ) التجدد / االنشطار الثنائى / التبرعم / الجراثيم.................            ا بواسطة ( يتكاثر فطر الخميرة الجنسي١)

(  ١١/  ٧/  ٨/  ٩كواكب تدور حولها. )  .................( يتكون النظام الشمسى من الشمس و ٢)

.................( تتكون دائما صورة تقديرية معتدلة أصغر من الجسم بواسطة ٣)

(  ة / المرأة المقعرة / المرأة المستوية / المرآة المحدبة والعدسة المقعرةب) العدسة المحد  

.................( سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك تمثل السرعة ٤)

(  ) المنتظمة / المتوسطة / المتجهة / النسبية  

................. متر .، تكون المسافة بينه وبين صورته فى المرأة  من مرأة مستوية متر ٣ا وضع جسم على بعد ( إذ5)

       (١٢/  ٧/  ١/  ٣ ) 

**************************************************************************
 0219 اجليزةحمافظة  (08)

:  لصحيحة مما بني القوسنياخرت اإلجابة ا

.  ٪.....................  ين فى الكونج( بعد مرور دقائق من االنفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدرو١)

      (٢5  /5٩/  ١5  /١١١  ) 

كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات فى خلية ٣٢الكائنات الحية  ( إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية كبد أحد٢)

(  ٣٢/  ٢٤/  ١١/  ٨. )  كروموسوم ....................البويضة يكون  

.....................( القطعة الضوئية التى تكون صورة معكوسة مساوية للجسم هى ٣)

) العدسة المحدبة / العدسة المقعرة / المرآة الكرية / المرآة المستوية (   

قدره ..................... ساعة .كم فى زمن  ٤١كم/س، فإنه يقطع مسافة قدرها  ١١١( إذا تحرك قطار بسرعة ٤)

  (١/  ١.٤/  ١.٣.5  /١.١  )

ز        

ع

ز        

ف

ز       

ف ع

ز       

https://www.mostafashahen.com/


   

   

  

  
 Mr . Mustafa Shaheen األستاذ فى العلوم      1

  
     ...............مفهوم الحركة لجسم يعنى  – 1

 عجلته ( –سرعته  –تغير موضعه بتغير الزمن  –) ثبات موضعه بتغير الزمن                             

  ................العامالن اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما  – 2

 اإلزاحة والسرعة (   –المساحة والزمن  –المسافة والزمن  –ن ) السرعة والزم                            

       المسافة (÷  الزمن / المسافة + الزمن / الزمن× الزمن / المسافة ÷ ) المسافة  ...............السرعة تساوى  – 3

متر / ثانية –متر / ثانية  –) متر . ثانية                                 ..................وحدة قياس السرعة  – 4
2
 )  

 ................كم / ساعة فهذا يعنى أن سرعتها تساوى  22إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة هى  – 5

 م / ث (  42 –م / ث  11 –م / ث  25 –م / ث  22)                                                                                

 ..................عندما يقطع جسم ما مسافات متساوية فى أزمنة متساوية فهذا يعنى أن الجسم يسير  – 6

 ) بسرعة منتظمة / بعجلة منتظمة / بسرعة تزايدية / بعجلة تزايدية (                                                    

 .............. :ثابتة  بسرعة جسم حركة تصف التى) الزمن – المسافة ( التالية البيانية العالقات أى   – 2

 

                         

 

 

                                           
                 

                          (1(                                         )2                                       )(3) 
 

 ة السرعة المتوسط )ز( ، فإن كلى زمن فى كليـة )ف( مسافـة قطعت حيث مستقيــم ، خط فى تتحرك سيــارة  –1

   ف (÷ ز / ع = ز × ز / ع = ف ÷ ع = ف )  ................العالقة  من للسيارة تتضمن      
  

 

 ..................فهذا يعنى أن سرعتها    =                           إذا كانت قيمة السرعة )ع(  – 9

 

 ) متوسطة / متزايدة / منعدمة / متناقصة (                                                                               

 سطـة قدرها ه إلى مدرستـه متحركاً بسرعـة متودقيقـة لالنتقال من منزل 12قدره استغرق أحد التالميذ زمناً  – 12

  ....................م / ث ، أى مما يلى يساوى المسافة بين منزله والمدرسة ؟ 2        

 كم ( 2.6كم /  1.2كم /  41كم /  14)                                                           

  ......................هى  العجلة –11

 للسرعة ( بالنسبة المسافة تَغي ر معدل –الزمن  لوحدة السرعة فى التغير –الزمن  لوحدة افةالمس فى ) التغير           

م / ث –كم . ث  –) م / ث                 ...................... وحدة قياس العجلة هى – 12
2
     جميع ما سبق ( – 

 ..................... ثابتة :  بسرعة ما جسم حركة تمثل التالية البيانية العالقات أى   – 13

   

 

 

 

 
 

 

 )أ(                                        )ب(                                           )جـ(                                
 

                            

   ......................منتظمة  بعجلة الحركة تكون – 14

 متساوية .               أزمنة فى متساوية بمقادير الجسم سرعة تَغيَّرت إذا)أ(         

 متساوية . أزمنة فى متساوية بمقادير الجسم يقطعها التى المسافة تَغيَّرت إذا)ب(         

 المنتظمة .  السرعة مع المتوسطة السرعة تساوت إذا)جـ(         

 

 

 (       مالمسافة )                   (         مالمسافة )                (                 مالمسافة )     

  

 ( ثالزمن )                         (       ثالزمن )          (                      ثالزمن )        

  

 3+ ف 2+ ف 1ف
 

 3+ ز 2+ ز 1ز

 

 الزمن

 

 املسافة

 

 الزمن

 

 املسافة

 

 الزمن

 

 املسافة

 

  جتميع أسئلة اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني من الكتاب املدرسى  
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ك تجربة نتائج تسجيل عند – 15  :كاآلتى  النتائج كانت معينة حركة جسم فيها يتحرَّ
 

 01 01 01 (المسافة )متر

 0 0 0 (الزمن )ثانية
       

       

  منتظمة ( بسرعة –منتظمة  بعجلة –) بعجلة سالبة            ................يتحرك  الجسم هذا         

 ................... عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً فهذا أن – 16

 سرعة الجسم منتظمة (  –عجلة الجسم تناقصية  –عجلة الجسم تزايدية  –) سرعة الجسم متغيرة                   

ا تعريفًا لتعريفها يلزم التى الفيزيائية الكمية – 12  ...............هى  واتجاهها مقدارها من كل معرفة تامًّ

 المتجهة (  الكمية –القياسية  الكمية –المادة  كمية )                                                                                

 ..........................لتعيين الطول والكتلة والزمن يلزم معرفة كل من  – 11

 المقدار واالتجاه ووحدة القياس ( –القياس  االتجاه ووحدة –المقدار ووحدة القياس  –) المقدار واالتجاه                  

               .................أى مما يلى يعتبر مجموعة كميات فيزيائية قياسية   – 19

 الكتلة واإلزاحة (   –العجلة والسرعة المتجهة  –الزمن والقوة  –) نصف القطر والمساحة                                

 ..............كميات الفيزيائية القياسية من أمثلة ال – 22

 الزمن والسرعة (  –الكتلة والسرعة  –الزمن والكتلة  –) الطول والعجلة                                 

 الطول (  –الزمن  –الكتلة  –) اإلزاحة          ..................من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة  – 21

 الزمن (  –الطول  –السرعة  –) الكتلة          ..................مثلة الكميات الفيزيائية المتجهة من أ – 22

  ................ هى اإلزاحة – 23

 المتر .        وحداتها قياسية فيزيائية كمية )أ(        

 ثانية .  / متر وحداتها قياسية فيزيائية كمية )ب(        

   .متجهة وحداتها المتر فيزيائية ميةك )جـ(        

   ................ هى  العجلة – 24

ث/ م  وحداتها متجهة فيزيائية كمية )أ(        
2 

 ث . / م  وحداتها متجهة فيزيائية كمية )ب(    .            

ث /م  وحداتها قياسية فيزيائية كمية )جـ(        
2
 ث . /م  وحداتها قياسية ةفيزيائي كمية )د(         .      

  السرعة ( –العجلة  –اإلزاحة  –) المسافة أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى .............      – 25

 :  فى الشكل املوضح – 26

 م 42مسافة بدأ جسم حركته من النقطة )أ( متجهاً جنوباً للنقطة )ب( فقطع          

          ً  م عن النقطة )ب( لذا فإن : 32للنقطة )جـ( التى تبعد  ثم اتجه شرقا

        ...................)أ( مقدار اإلزاحة للجسم يساوى          

 طول أب + ب جـ  (   –طول أ جـ  –طول ب جـ  –) طول أ ب                           

  ..................)ب( طول المسافة المقطوعة يساوى          

 طول أب + ب جـ  ( –طول أ جـ  –طول ب جـ  –) طول أ ب                           

ثانية / متر  –متر  – ثانية / ) متر        ................. المتجهة  السرعة قياس من وحدات – 22
2
)  

 .......................ارتداد الشعاع الضوئى فى نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس يكون معبراً عن  – 21

 ظاهرة االنكسار (  –ظاهرة االنعكاس  –الشعاع المنعكس  –) الشعاع الساقط                                                    

 ........................صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائماً  – 29

 مقلوبة .  –مصغرة  –حقيقية )ب(         دلة .                              معت –مكبرة  –تقديرية )أ(         

 معتدلة.  –مساوية  –تقديرية )جـ(        معكوسة .                           –مساوية  –حقيقية )جـ(         

  .....................الخط المستقيم الذى يمر بقطب المرآة ومركز تكورها يعبر عن  – 32

 ال توجد إجابة صحيحة (  –المحور األصلى للمرآة  –المحور الثانوى للمرآة  –) قطب المرآة                             

 .................سم فإن بعدها البؤرى يساوى  22إذا كان نصف قطر تكور سطح مرآة يساوى  – 31

 م (  12 –سم  22 –سم  12 –م  5)                                                                                           

  ............سم ، يكون بعدها البؤرى مساوياً  62مرآة كرية نصف قطرها  – 32

 سم (  32 –سم  122 –سم  62)                                                                                          

 سم ( 22 –سم  12 –سم  5)  ..........سم فإن نصف قطر تكور سطحها يساوى  12مرآة مقعرة بعدها البؤرى  – 33

 أ 

ب

  

 جـ 

 م  42

 م  32



   

   

  

  
 Mr . Mustafa Shaheen األستاذ فى العلوم      3

 استخدم الرومان قطعة ضوئية ضخمة لحرق أشرعة السفن الغازية باالستعانة بأشعة الشمس . – 34

  ..................فأى من هذه القطع التالية تصلح لفعل ذلك ؟           

 عدسة مقعرة (   –عدسة محدبة  –مرآة مقعرة  –مرآة محدبة  )                          

 ......................إذا سقط  شعاع ضوئى بحيث يكون ماراً ببؤرة المرآة المقعرة فإنه  – 35

 ينعكس ماراً بمركز التكور ( –ينعكس على نفسه  –) ينعكس موازياً للمحور األصلى                            

 ...................إذا سقط شعاع ضوئى موازياً للمحور األصلى لمرآة مقعرة فإنه ينعكس  – 36

 على نفسه (   –ماراً بالبؤرة  –) ماراً بمركز تكور المرآة                             

 سم من المرآة تتكون صورته على بعد 52سم ، وضع جسم على بعد  22مرآة مقعرة بعدها البؤرى  – 32

   سم ( 22يساوى  –سم  42سم وأقل من  22أكبر من  –سم  42) أكبر من       ...............       

 سم لذا فإن البعد عن قطب المرآة الذى يوضع فيه جسم  12إذا علمت أن البعد البؤرى لمرآة مقعرة يساوى  – 31

  سم ( 5 –سم  22 –سم  15 –سم  12)  ...................يرية له هو للحصول على صورة تقد          

 ...................عندما يكون الجسم فى مركز تكور المرآة المقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة  – 39

 ...............الخط المستقيم الواصل بين مركز تكور العدسة ومركزها البصرى يسمى  – 42

 نصف قطر التكور ( –المحور الثانوى  –المحور األصلى  –) البعد البؤرى                                                  

 ...................إذا سقط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة فإنه ينفذ  – 41

 دون أن يعانى أى انكسار (  –موازياً للمحور األصلى  –ؤرة ) ماراً بالب                                                 

 .........................وضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة فإن موضع الصورة المتكونة يكون  – 42

 (  ال تتكون صورة –عند مركز التكور  –) بين البؤرة ومركز التكور                                                     

 صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع على مسافة أقل من ضعف البعد البؤرى وأكبر من البعد البؤرى – 43

 .....................لعدسة محدبة تكون         

 صورة تقديرية مكبرة (  –صورة حقيقية مصغرة  –صورة حقيقية مكبرة  –) صورة تقديرية مكبرة            

 .............بعد أقل من البعد البؤرى لعدسة محدبة ، مواصفات الصورة المتكونة هى   وضع جسم على – 44

 تقديرية معتدلة مكبرة (   –حقيقية مقلوبة مصغرة  –) حقيقية مقلوبة مكبرة                                               

 سم من المركز  22غرة جداً على بعد وضعت عدسة فى مسار أشعة الشمس فكونت صورة لها حقيقية مص – 45

 البصرى ، استخدمت نفس العدسة للحصول على صورة مكبرة معتدلة تقديرية لجسم ما )أ( فأى األبعاد التالية       

     سم ( 52 –سم  42 –سم  22 –سم  12)           ..............عن المركز البصرى هى الصحيحة ؟         

 سم من المركز 5ة فى مسار أشعة الشمس فكونت للشمس صورة مصغرة لها على بعد وضعت عدسة الم – 46

 البصرى للعدسة ، فإذا استخدمت نفس العدسة لتكوين صورة مساوية لجسم ما ، وجب وضع هذا الجسم على       

   سم ( 62 –م س 52 –سم  12 –سم  5)               ...................بعد من مركزها البصرى قدره        

 سم من العدسة ، تتكون صورة الجسم 42سم ، وضع جسم على بعد  22عدسة محدبة بعدها البؤرى  – 42

 سم ( 12 –سم  22 –سم  42)                                             ...............على بعد        

 سم من العدسة . تكون صورة الجسم على 12سم ، وضع جسم على بعد  52عدسة محدبة بعدها البؤرى  – 41

   سم ( 52يساوى  –سم  122يساوى  –سم  122) أكبر من                       .................بعد       

 .....................الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ماليين السنين هما  – 49

 وثانى أكسيد الكربون . ناألكسجي)ب(            ليوم .                            األكسجين والهي)أ(          

 الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون .)د(          الهيدروجين والهيليوم  .                        )جـ(          

 ال بالس ( –فريد هويل  –لتن مو –) تشمبرلن    ...............العالم الذى أسس نظرية السديم هو  – 52

           أ ، ب معاً ( –الميتوزى  –الميوزى  –) االختزالى   .........تتكون األمشاج من االنقسام  – 51

 ................تستعد الخلية للدخول فى مراحل االنقسام الميوزى بعد تضاعف المادة الوراثية فى الطور  – 52

 االستوائى ( –البينى  –النهائى  –) التمهيدى                                                                        

 ....................تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية فى الطور  – 53

 االستوائى ( –نفصالى اال –النهائى  –) التمهيدى                                                                        

 ينقسم سنترومير كل كروموسوم إلى نصفين طولياً ويبتعد الكروماتيدان عن بعضهما من كل – 54

 االستوائى ( –االنفصالى  –النهائى  –) التمهيدى                        ...............كروموسوم فى الطور        

 .................ومات فى منتصف الخلية فى الطور فى االنقسام الميوزى تتراص الكروموس – 55

 االستوائى ( –االنفصالى  –النهائى  –) التمهيدى                                                                         
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 ...............تحدث ظاهرة العبور فى الطور  – 56

االنفصالى الثانى ( –االنفصالى األول  –االستوائى الثانى  –) التمهيدى األول                                         

  ....................تتكاثر الحيوانات األولية مثل األميبا والبراميسيوم بواسطة  – 52

التجرثم (  –التجدد  –التبرعم  –) االنشطار الثنائى                                            

 ....................يختفى الفرد األبوى عنما يحدث التكاثر فى  – 51

عيش الغراب ( –عفن الخبز  –الخميرة  –) البكتريا                                            

 ....................يتم التكاثر الالجنسى فى فطر الخميرة بواسطة  – 59

التعقيل (  –التجرثم  –التجدد  –) التبرعم                                            

....................قدرة بعض الحيوانات على تعويض األجزاء المفقودة منها يعنى  – 62

التبرعم ( –التجدد  –التكاثر  –) الحيوية                                            

 ....................يتم التكاثر الالجنسى فى فطر عفن الخبز بواسطة  – 61

االنشطار الثنائى ( –التجرثم  –التجدد  –) التبرعم                                            

 ....................يحدث التكاثر باألبواغ فى الكائنات التالية ما عدا  – 62

عيش الغراب ( –عفن الخبز  –الطحالب  –) نجم البحر                                             

 .......................فى التكاثر الخضرى للنباتات تنتج أفراد مشابهة  – 63

وجد إجابة صحيحة (ال ت –للزيجوت  –لألبوين  –) للفرد األبوى                                             
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